Pla de
formació
per a entitats
Gener, febrer i març 2021

A
I
N
Í
NL

E

Organitza:

Col·laboren:

Arriba
l'assemblea.
Com ho fem?
DIMARTS 19 I 26 DE GENER, DE 18 A 19.30 H

Formació per a conèixer les obligacions legals relatives a
la celebració de l'assemblea de l'entitat i exemples
pràcticsViernes
de3 com
realitzar-la en temps de Covid-19.
abril 2020 15:00 - 17:00
L'assemblea de l'entitat: principals obligacions
Marc general
La convocatòria
L’ordre del dia
Les votacions i l’adopció d’acords
Les actes
El conflicte d’interessos

L'assemblea en temps de Covid19
L'Assemblea telemàtica
I sinó la podem celebrar de forma virtual, què fem?

Eines per a "virtualitzar" l'assemblea
Apps per a videoconferències.
Eines per a la convocatòria i l’ordre del dia.
Aplicacions per fer les votacions.
Aplicacions per dinamitzar l’Assemblea.

Canva: disseny
fàcil per a
tothom
DILLUNS 1 I 8 DE FEBRER, DE 18 A 19.30 H

Canva és
un programari en línia gratuït que té com a
Viernes 3 abril 2020 15:00 - 17:00
objectiu fer el disseny fàcil per a tothom. Us pot servir
per a crear imatges per a les xarxes socials i documents
de l'entitat com ara memòries o presentacions.
Canva: aplicació de disseny fàcil. Primeres passes
Aprofitem les plantilles
Els elements de Canva i els fons
Afegim text al nostre Canva
La imatge: imatges pròpies, imatges de Canva i
repositoris d'imatges
Treballem amb vídeos

Instagram
per a entitats
(Iniciació)
DIMARTS 2 DE MARÇ, DE 18 A 20 H

Sessió dedicadaViernes
a iniciar-se
en l'aplicació Instagram, una
3 abril 2020 15:00 - 17:00
xarxa social que us pot ser molt útil per a donar a
conèixer l'activitat de la vostra associació.

Coneixem l'aplicació
Crear un compte
La privacitat
El nostre perfil i informació
Seguir altres comptes
Pujari editar fotografies
Etiquetar, localitzar i etiquetes
Comentar

Instagram
per a entitats
(Avançat)
DIMARTS 9 DE MARÇ, DE 18 A 20 H

Sessió dedicada a aprofundir en l'aplicació Instagram,
una xarxa social que us pot ser molt útil per a donar a
conèixer l'activitat de la vostra associació.
Linkar amb altres xarxes
Les stories
Edició i disseny d'stories efectives
L'arxiu d'stories
Reels
Directes
Directes duo
Videos llargs IGtv

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ AQUÍ

Més informació a entitatsvilanova.cat
entitats@vilanova.cat
938140000 (ext 3021)

